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 المذخل -أوالً 
مًوًيفًضاحقةًؽرقيمالًديتًاؾؼرقلةًؿنًاؾعاصؿةًواذـطنًوصؾتًيفًاؾدلقدًدعوةًؾيؽانًاؾعؿارة6431ًعامًيفً

ؾقهًاؾعؿارةًبفدفًاؾيتًأؼطـفاًِضورًـؼاشًعامًحولًاؾمأثرلًاؾلقكيًؾؾمعدقالتًاْؼذلحةًؾؾشارعًاؾذيًتؼعًع

ً ًباألحرىًعدم ًاؾيؽانًأو ًاؾمغرلاتًيفًاؾشارعً،ًوحضرتًًاالعذلاضاِصولًعؾىًؿواػؼة اؾؼاـوـيًعؾىًفذه

5ًًبعدةًػوائدًاالجمؿاعبداػعًاْعرػةًػىرجتًؿنًفذاً

ً.اؾيتًتفؿفمًخاصةًتؾكًاؾيتًمتسًحقاتفمًاؾقوؿقةًًاؾؼراراتأفؿقةًؿشارؽةًاؾـاسًيف5ًًاألوىل

ً.ًواالرَالؿشذلؽةًؾؾـاسًبعقدةًعنًاؾعوارفًًؼـاعاناؾعؾمًوؾغةًاألرؼامًفيًاألدؾمًؾؾوصولًعؾىًأن5ًًاؾناـقة

.ًأنًاؾؼاـونًفوًاؾػقصلًأليًخالفً،ًوأنًاؾؼضاءًاْيمؼلًفوًصؿامًاألؿانًؾدػعًاؾظؾمًومحاقةًاجملمؿع5ًًاؾناؾنة

ًؿنًفذهًاؾؼصةً؟ًاالدمـماجؿاذاًميؽنً

مشابؽةًفيًؼضاقاًَابهًيمقعًاجملمؿعاتًعؾىًاؾؽرةًاألرضقةًوًاؾمهاربًاؾـاجوةًواًْاْمعددةؼضاقاًاؾلقكةًًإذا

ً.أحيـاًؾغةًاالؼملاسًوًوضعـافاًيفًاإلرارًاؾيؾقمًًإذاؽنرلةًوؾقسًؾـاًعذرًؿنًَافلًفذهًاؾـهاحاتً

عامًوفوًؼضقةًاْشارؽةًواِوارًفيًؿػماحًاؾـهاحًأليًجممؿعًوفاًحننًفـاًـدخلًؿوضوعًاؾلقكةًؿنًإرارهًاؾ

ًإرارًاؾمـؿقةًؿنًخاللًفذهًاؾورؼةًاؾليقطةًػؿاًفيًاؾلقكةً؟ًوؿاًفيًخصائصفا؟

ًيفًؼطرًؿؼارـةًباؾدولًاألخرى؟ًأؾرافـهوؿاًعالؼمفاًمبواردًاؾطاؼةً؟ًوؿاًفيًحاؾةًاؾلقكةً

جاباتًأدكؾةًؼؾقؾةًوؾؽنًاإلجابةًعؾقفاًٍماجًإىلًاؾؽنرلًؿنًاؾدرادةًواؾمؿوقصًودـواولًفـاًأنًـضعًهلاًا

ً.واْيمؼلؾقةًاِاضرةؿلدئقةًرمباًتػمحًؿعهًحوارًجديًحولًاؾلقكةًوتأثرلاتفاً

ً

)ًفيًاؾـؽاحًواألصلًيفًاؾلاءهًاْـزل5ًؿنلًاؾلاعةًواؾلاءهًًواؾلاءة.ؾغةًؿنًاؾػعلًباءًقلوءًبوءًاًً:تعريف البيئة

ً.ألنًؿنًتزوجًاؿرأهًبوأفاًؿـزاًلً(ًأيًاْؽان

ً.واؾلاءةًواْلاءةينًاؾلقكةًأيًفقكةًاؾملوءًواؾلقكةًحؾهًوأـه5ًًِوتلوأًاْؽانً

ػأــاًـعينًًاصطالحاإؿاً(.ًؾيانًاؾعرب،البنًؿـظور)ويفًعصرـاًاِاضرًاْؽانًاؾذيًقلوؤهًاإلـيانًوحيقطًبهً

ؿنًؽائـاتًحقةًأوًغرلًحقةًيفًؿؽانًؿاًؿنًاؾؽرةًاألرضقةً،ًوفيًباؾماؾيًأـظؿةًًٍموقهاؾلقكةًاؾطلقعقةًوؿاً

ً.وغرلفا..ًؿنلًاهلواءًواْاءًواْـاخًواؾطاؼةًًقلعضفاقةًؿمصؾةًرلقع

ً

 :وعلوه فأن لليوىة الطيوعوة عدة خصائص نوجز أهمها 

ًؿمطابؼةًؿعًحدودًاألـظؿةًاؾلقكقةًً:أوالا  أنًحدودًاألـظؿةًاؾيقادقةًعؾىًاألرضًؾؽلًدوؾةًؾقيتًباؾضرورة

ً ًاؾلقكقة ًاْوارد ًوهلذا ،ً ًاؾدوؾة ًفذه ًـليطًاؾيتًٍموقفا ًفـا ًممؽن ًفذا ًوؿع ،ً ًبنيًاؾدول ًؿشذلؽة بطلقعمفا

5ًًاْوضوعًأذاًؼررـاًانًـشطرًاؾلقكةًإىلًعدةًؿيموقاتً
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ً.إلعملاراتًػـقةًوؼاـوـقةً(ًحمؾقةًًوأؼؾقؿقةًًودوؾقه)ً

ًاؾمداخلًبنيًاْصاحلًاؾعاؿةًً:ثبنيبا  ًتدخلًضؿنًإذؽاؾقة ً،ًوفيًبطلقعمفا ًؿواردًؿشذلؽة ًاؾلقكقة ًاْوارد أن

مًيفًجمؾة6413ًاؾذيًـشرًعامً(Garrett Hardinًًً  )حولًاْوضوعًؿنًؿؼالًًةاإلدمزاداْصاحلًاّاصةًوميؽنًو

ً scienceً)اؾعؾوم ً(.Tragedy of the commons)بعـوانً( ًؽؾؿا ًباؾؼضاقاًًارتؼىو وعيًاإلـيانًزادتًافمؿاؿاته

ً.اؾعاؿةًواْشذلؽةً

اًٌدًؿاًيفًاؾصؿقمًدواءًبنيًاُقلًاؾواحدًأوًبنيًاألجقالً،ًوًهلذ"ًعًاؾموزق"ًاْواردًاؾلقكةًمتسًؿيأؾةً:ثبلثبا 

وؾذاًػفيًؿيأؾةً.واْيمؼلؾقةًًًاِاضرةؾموزقعفاًباؾعدلًبنيًاألجقالًًهلذهًاْوارد"ًاألدمداؿة"ًقعرفًمبصطؾحً

ً.باؾزؿنًًارتلاطهلاً

نًتودقعًفذهًاؾؼدرةًعنًررققًاؾمؼـقةًوميؽ(Carrying Capacityً)ًًاحمؿاؾقةأنًايًـظامًبقكيًؾهًؼدرهًً:رابعبا 

وؿنًاْفمًؿعرػةًفذهًاؾؼدرةًأليًـظامًبقكيًبفدفًاحملاػظةً.ًاالـفقارإىلًحدودًؿعقـهًبعدفاًقصابًًاؾـظامً

ً.عؾقفاً

ًبدأتًيفًاؾدولًً:خبمسبا  تًيفًمناؾيمقـقاتًؿنًاؾؼرنًاْاضيًوًاْمؼدؿةأنًاِرؽةًاؾلقكقةًفيًحرؽةًذعلقه

UNً)ًاؾدوؾقةًمىًوصؾتًإىلًأروؼةًاْـظؿةأوداطًاجملمؿعاتًح )ً مًًيفًاؾدلازقل6447ًوؽانًؿؤمترًاألرضًعام

ؿـطؾقًعاْقًاًِرؽةًدوؾقةًتمضاؿنًؿعفاًاِؽوؿاتًواْـظؿاتًاؾشعلقةًواألحزابًاؾيقادقةًوًدخؾتًاؾلقكةًيفً

بػعلًوجودًذلؽاتًًوأصلوتًهلاًأحزابًوؼواـنيًوحرؽاتًذعلقةًعاْقةًؿمـاؿقةًيفًاؾعاملًاؾيقادةجماالتً

ً.عنًررققًؿـظؿةًاؾمهارةًاؾعاْقةًًًاؾمهارةاْمـاؿقةًؽؿاًدخؾتًيفًًواالتصالاْعرػةً

ً

 الطبقة والبيئة -ثبنيبً 

  
ًًاؾـؿوذج ًرؼم ًؿؾوق 6ً)اْرػق )ً ًاإلـياـي ًعالؼاتًاجملمؿع ًقظفر ًأيًجممؿع) )ً ًؿدخالتsystemًًؽـظام ؾه

Inputًًوًودائلmeansًًوؾهًغاقاتًأوًـفاقاتendsًيفًفذاًاؾـؿوذجًفيًاْواردًواؾودائلًفيًاألـظؿةًًاْدخالن

أؿاًاؾغاقاتًػفيًًً...اخل...ًًادمفالكوتعؾقمًوؼقمًوًًواؼمصاداجملمؿعقةًاؾيتًتمطؾبًؼقادهًوإدارةًًؿنًدقادةً

ً.اؾودائلًفـاًأدواتًؾموؼققًاؾغاقات..ًوروقؾةًوهلاًؿعـىًًدعقدةأنًقعقشًاإلـيانًحقاهً

بافمؿامًًؿـفاًبقـؿاًالًٍظىًاْواردًواؾغاقاتًاالؼمصادقةدائؿًاًؿـصلًاًعؾىًاؾودائلًوخاصةًًفمؿامػاالوؿعًفذاًً

www.happyplanetindex.orgًْزقدًؿنًاؾمػاصقلًأـظرً.ًًفيًاألفمًقذؽرًو

(ًجًاؾـػطقةًؿنلًدولًاّؾق)ًًؾالدمـزافاْواردًاؾؼابؾةًًعؾىًاؾدولًاؾيتًتعمؿدًعؾىًتطلقؼهاؾـؿوذجًاْرػقًميؽنً

ً(ً.،ًؿاًبعدًاؾـػطًؿاًؼللًاؾـػط،ًوزؿنًاؾـػط5)ًؿنًخاللًدؾيؾةًزؿـقة

http://www.happyplanetindex.org/
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ً:النموذج األول  ً(ً ًاؾـػط ًؼلل ًؿا )ً ًاؾلقكقة ًدؽانًًاؾطلقعقةؽاـتًاْوارد ًاجملمؿعً، فيًاؾيتًقعقشًعؾقفا

،ًػؽاـتًاؾـمقهةًًؿمواضعةؾؾؿواردًاؾلقكقةًوبإؿؽاـقاتًتؼـقةًًابقةاالدمقعاجملمؿعًيفًحقـفاًضؿنًحدودًاؾؼدرةً

ً.ًاؾػذلةأنًفـاكًتواػقًبنيًاْواردًاؾلقكةًواؾيؽانًاحملؾقنيًيفًتؾكً

ؿـذًأؽنرًؿنًـصفًؼرنًحمىًاؾوؼتًاؾرافنًحقثًؿواردًاؾطاؼةًاهلقدروؽربوـقةًفيًاحملركً: النموذج الٌاني 

فذهً"ًأؽدلًفدقةًيفًاؾمارقخًُزقرةًاؾعربًًاؾـػط"ؿةًاّؾقهقةًوؽؿاًؼقلًأنًاألولًؾـؿوًاؼمصاديًفائلًيفًاألـظ

عؾىًاْواردًاؾلقكقةًؿنًاْقاهًًًعؿقؼةاألؽدلًؽانًهلاًتأثرلاتًدؾلقةًًاالؼمصاداهلدقةًممولًُؿقعًاألـشطةًوترسً

ً.واؾلورًواألرضًواؾمـوعًاؾلقوؾوجيًًاؾعذبة

ممناًلًباؾـاتجًاؾؼوؿيًوفوًؿاًؽانًؽلرلًاًوبوؼتًزؿينًؼصرلًًاالؼمصاديؾؼدًؽانًاْعقارًاؾرئقييًؾؾؼقاسًفوًاؾـؿوً

اؾطلقعقةًيفًؼطرًتمؽونًؿنًاْقاهًاُوػقةًًاؾعذبةوؽانًباؾمأؽقدًعؾىًحيابًاؾلقكةًاؾطلقعقةًػؿناًلًؿواردًاْقاهً

ؿؾقونًؿذلًؿؽعبًدـوقًاً،ًبقـؿا35ًًإىل05ًًاُويفًؿابنيًًىراجاالدمملًقمهاوزًًإذًؿمهددةواؾيتًميؽنًأنًتؽونً

أضعافًفذهًاؾؽؿقةًوفوًًؿاًقـذرًبػؼدانًفذاًاْصدرًاإلدذلاتقهيًيفًحاؾة65ًًتؼدرًاؾؽؿقهًاْيمىدؿةًحاؾقًاًب

ً.اِاؾيًًاالدمـزاف

ً ًؿقاه ًًبادمىدامًاؾموؾقةأؿا ًؿقاه ًػفي ًاهلقدروؽربوـقة ًاؾطاؼة ًوبوجود ًأؿلًًاِقاةاؾمؼـقة ًوفي ًاْـطؼة هلذه

ً.اؾطاؼةًاؾشؿيقةًاؾدائؿةًًادمىداماْيمؼللًيفًحاؾةً

اؾعالؼةًبنيًاؾطاؼةًواؾلقكةًجوفرقةًػؿعدلًادمىراجًاؾطاؼةًاهلقدروؽربوـقةًؿنًـػطًوغازًؾهًتأثرلًؿلاذرًعؾىً

ًاْواًادمىراجقةعاؿلًاؾلقكةًيفًأيًدقادةًًاالعملاراؾلقكةًوؿنًاْفمًأنًقؤخذًبعنيً ًؼدرةًهلذه ردًػاؾلقكةًهلا

ؾضغوطًاؾمؾوثً،وؽذؾكًاؾيؽانًباؾـيلةًؾؾؿواردً،ًوخاللًاؾعشرًدـواتًاألخرلةًتضاعفًاؾيؽانًيفًؼطرًًٍؿل

إذًاًحننًفـاًيفً.ًإىلًؿرهًوـصفًوفيًحاؾةًادمنـائقةًتضعًاؾؽنرلًؿنًاؾضغوطًعؾىًاؾـظامًاؾلقكيًاهلشًيفًاْوارد

ً.ًقكةًواحدهًالبدًأنًتؽونًؿدخاًلًيفًفذهًاّقاراتًوؼتًؿػصؾيًوأؿاؿـاًخقاراتًتـؿوقةًواؾل

ًالنموذج الٌالث ً ًاؾلقكقة5ً ًاْوارد ًو ًػؼط ًحنن ًـؽون ًعـدفا ،ً ًاهلقدروؽربوـقة ًاؾطاؼة ًؿوارد ًـضوب ًبعد ؿا

ًاؾؼادؿنيًوفو ًألحػادـا ًـفدقفا ًأن ًاؾيتًأردـا ًاِاؾة ًعؾى ًاهل اؾطلقعقة ًذون ًقفدفًإىل ًإػذلاضي ًؿهدؤال

ملًقوؾدواًبعدًػؾمؽنًاؾلقكةًفيًاؾؼرضًاؾيتًأعطوـاًأقاهًوًيفًذؿمـاًأنًـعطقفمًأقاهًعؾىًاألؼلًواؾمػؽرلًألرػالً

ًً.ًؿنلًؿاًؽاـتًأنًملًتؽنًأحينً

 

 (0202قطر في تقرير األداء البيئي  ) حبلة البيئة -ثبلثبً 

 
ًاؾلقكيًؾدولًاؾعاملًًاألؿرقؽقةصدرًؿنًجاؿعةًققلً ًاألداء ً/http://epi.yale.eduتؼرقر ًبإعمؿادًً واؾذيًقمؿقز

عؾىًؿـفهقةًإحصائقةًوبقاـاتًوًأرؼامًْعظمًدولًاؾعاملًؽؿاًقؼومًبمصـقفًاؾدولًعؾىًأداسًأدائفاًاؾلقكيًعؾىً

ً.تصـقفًاؾدولًعؾىًأداسًأدائفاًاؾلقكيًً(7)ؿؾوقًرؼمًًوقلنيًاُدولًاْرػق655ًؿؼقاسًحدهًاألعؾىً

http://epi.yale.edu/
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ً(.اقيؾـداًودوقيراًوًؽودمارقؽاًواؾيوقد)ُدولًاؾدولًاألربعًاألػضلًبقكقًاًيفًاؾعاملًوفيًعؾىًاؾمواؾيًوقظفرًا

 5أؿاًدولًجمؾسًاؾمعاونًاّؾقهيًػؼدًجاءتًعؾىًاؾشؽلًاآلتيً

 الرتتوب الدولة

 99 اململكة العربوة السعودوة 

 111 دولة الكووت 

 111 دولة قطر 

 111 سلطنة عمان  

 141 اليحرون  مملكة

 111 االمارات العربوة املًحده 
  

ًباؾدولًاألخرىً ًؿؼارـة ًاؾلقكيًؾدولًجمؾسًاؾمعاونًدقكًا ًأنًاألداء ًقظفر ًوفيًؽؿا .ً ؿنًدولًأنًعؾىًاؾرغم

جمؾسًاؾمعاونًؾدولًاّؾقجًيفًاؾيـواتًاؾعشرًاألخرلةًحؼؼتًإٌازاتًفاؿةًيفًاجملالًاالؼمصاديًوًحبيبً

ً.تًاؾدخلًاؾػرديًوًيفًتؼارقرًاؾمـؿقةًاؾلشرقةوًؿؤذراGDPًؿؤذرً

اؾودطىًوفيًدوؾةًـاؿقةًؽاـتًيفًاؾذلتقبًاؾناؾثًيفًاألداءًاؾلقكيًوًقالحظًًأؿرقؽاوًقالحظًأنًؽودمارقؽاًؿنً

ؿوؼػًاًؿمؼدؿًاًيفًتؼارقرًؿؤذراتًاؾيعادةًًػؽاـتًاؾدوؾةًاألدعدًيفًاؾعاملًًأعطافاأنًفذاًاألداءًاؾلقكيًاْمؿقزًؼدً

 ( www.happyplantindex.orgاـظر)ً (Happy plant Index )يبًؿؤذرًح

  

وميؽنًاْؼارـةًبنيًدوؾةًؼطرًوؽودمارقؽاًؿنًحقثًاْؤذراتًاألخرىًيفًتؼارقرًاؾلـكًاؾدوؾيًيفًاؾيـواتًاؾعشرً

ًقاهًواؾؽفرباءًواؾطاؼةًواـلعاثاطًادمفالكًاْمنجًاؾؼوؿيً،ًأاؾزقادةًيفًاؾيؽانً،ًتطورًاؾـات5ًؿنًحقثًاألخرلة

ْؼارـةًاؾردومًاؾلقاـقةًهلذهًاْؤذراتًً(www.google.com.qa/publicdataأـظرً)غازًثاـيًأؽيقدًاؾؽربونًً

.ً

زقادةًدؽاـقةًؽلرلةًومنطًًهؾطاؼةًاهلقدروؽربوـقةًصاحلأنًاؾمطوقرًاهلائلًيفًدوؾةًؼطرًْواردًاؿنًاؾواضحً

ؾذلًقوؿقًاًاألعؾىًيف6755ًًقياويًًؿناًلًاْقاهًاؾػردًاؾؼطريًؿنًادمفالك.)ًإدمفالكًغرلًؿـضلطًؾؾؿواردًاؾلقكقةً

ً(ً.اْعدالتًاؾعاْقةًًاعؾىؾذلًوفوًؿن020ًًاؾعاملًؿؼارـةًؿعًإدمفالكًاؾػردًاألؿرقؽيً

ؽؾؿاًأؼذلبً(8)ؽؿاًيفًاُدولًاْرػقًؿؾوقًرؼمًًؾألداءًاؾلقكيًؾدوؾةًؼطردؼققًمًبشيءًؿنًاؾموأذاًأردـاًأنًـؼو

ؾوجدـاًأنًاؾمؼرقرًقمودثًأواًلًعنًاألفدافًاؾلقكقةًؿنًحقثًعاؿؾنيًصوةًً(ًأرتػعًاألداء655ًاْؤذرًؿنً

ؽػاءهًوفوًأداءًجقدًـمقهةًًً%33ًإىلًؿرتػعًاًاألداءًجاءػؼدًيفًجاـبًاؾصوةً.ًوحقوقةًاؾـظامًاؾلقكيًاإلـيان

ً.ًاؾصوقةاّدؿاتً

ًًواردـمقهةًاْؾوثاتًوتدفورًاْ%65ًحواؾيًًؿـىػضةجاـبًاؾـظامًاؾلقكيًػؼدًجاءتًاؾـيلةًيفًأؿاً

http://www.happyplantindex.org/
http://www.google.com.qa/publicdata
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،ًؿشؽؾةًاْقاهً،ًؿشؽؾةًاهلواء5ًًيفًؼطرًقالحظًؿنًخاللًاْؤذراتًاْرػؼةًأنًفـاكًثالثًؼضاقاًبقكقةًًوً

ً.اؾؽربونًًثاـيًأؽيقدًوؿشؽؾةًاـلعاث

ً.ؿشؽؾةًاهلواءًواْقاهًحمؾقهًبقـؿاًؿشؽؾةًاؾؽربونًؿمعؾؼةًمبوضوعًاؾمغرلًاْـاخيًوفيًؼضقةًعاْقه

خاللًاْوؼعًاإلؾؽذلوـيًؾؾهاؿعةًًاالخمصاصوميؽنًاِصولًعؾىًتػاصقلًػـقةًأعؿقًيفًاؾمؼرقرًوذؾكًؾذويً

ًاْذؽورة

 

 الخالصة
اْواردًواؾيقادةًاؾيؽاـقةًأليًدوؾةًًأادمغاللداتً،ًوباؾمودقدًدقادةًؿنًاؾواضحًأنًاألداءًاؾلقكيًقرتلطًباؾيقا

تفدفًإىلًوصولًاإلـيانًإىلًدعادةًوحقاهًذاتًًؿيمداؿةوأذاًؿاًأرادًأيًجممؿعًاؾوصولًبإػرادهًإىلًرػافقةً.ً

ءًبقكيًجقدًأداًإىلوؿنًفـاًػإنًؼطرًحباجةً.ؿعـىً،ًػإنًاؾلقكةًوؿواردفاًاؾطلقعقةًتؽونًيفًؿؼدؿةًاألوؾوقاتً

ًاؾطلقعيً ًؾؾغاز ًعاْقًا ًؼائده ًدوؾة ًؿعًؽوـفا ًؿؼذلحًعملارهاوقـيهم ًفو ًبقكقةًؽؿا ًاؾمهارةًًؼطرًدؾعة يفًؿـظؿة

وفوًؿؤمتر7567ًًؿؤمترًاألررافًاّاصًباؾمغرلًاْـاخيًيفًـفاقةًعامًًادمضاػةاؾدوؾقةً،ًؽؿاًأـفاًؿؼلؾةًعؾىً

ً.ًاؾعاملًعاْيًؽلرلًقضعفاًعؾىًرادارًاؾؼوىًاؾلقكقةًيف

5ًيفًاجملالًاؾلقكيًويفًاجملاالتًاؾعاؿةًاألخرىًقيمدعيًعدةًؿلادئًًؾالرتؼاءأنًاؾطرققًاألدؾمً

ً.أفؿقةًاِوارًواْشارؽةًبنيًذرؽاءًاجملمؿع5ًًاألوىلً

ً.اؾعؾمًيفًحلًاْشؽالتًًادمىدام5ًاؾناـقةً

ً.ًاالدمػادةًؿنًَاربًاؾدولًاألخرىًاْمؼدؿةًيفًفذاًاجملال5ًثاؾنًاً

 .أفؿقةًاؾلدءًؼللًػواتًاألوانًػاؾوؼتًؿوردًالًقـمظر5ًًرابعًا

 

 

 .اللهم بلغت اللهم فأشهد 

 هذا وباهلل الًوفوق
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 المالحق

 (0)ملحق 
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 (3)ملحق 
 


